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Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 84/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση παραίτησης ή μη από την
ασκηθείσα ενώπιον του Σ.τ.Ε. έφεση του
Δήμου κατά Ελλ. Δημοσίου κλπ. ως και
κατά της αριθ. 2078/13 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά
με το περίπτερο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» εντός του
Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 6654/8/8-4-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου,
που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6)
Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της
πρώτης εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.
2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψιν σας το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 6567/7-4-2015 έγγραφο της
Προϊσταμένης ΝΥΔΦΧ,  το οποίο έχει ως εξής :

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος

Επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 5779/27-3-15 εγγράφου σας προς την
ΝΥΔΦΧ, με το οποίο δίδετε την εντολή προς την ΝΥΔΦΧ <… όπως
παραιτηθείτε από την έφεση που έχει ασκήσει ο Δήμος ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αποφάσεως του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το περίπτερο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ , το οποίο
βρίσκεται εντός του Αλσους της  Ν. Φιλ/φειας. Η εν λόγω έφεση επρόκειτο να
συζητηθεί της 1η Απριλίου 2015, όμως ακυρώνεται δια παντός, καθώς οι
αναφερόμενοι σε αυτή νομικοί λόγοι βρίσκουν τη σημερινή δημοτική αρχή
απολύτως αντίθετη. Ο   Δήμαρχος Αριστείδης Βασιλόπουλος >, σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι.

Όπως γνωρίζετε, με την  από 20-3-95 έκθεση αυτοψίας της Νομαρχίας
Αθηνών [Δ/νση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, τμ. Ε΄]
διεπιστώθη η δήθεν < υπό του Δήμου Ν.Φιλ/φειας κατασκευή κτίσματος για
χρήση αναψυκτηρίου <ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  μέσα στο  Αλσος Ν.Φιλ/φειας κατά
παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων του άρθρου 19 ΓΟΚ/85 > .

Κατά της ανωτέρω από 20-3-95 εκθέσεως αυτοψίας της Πολεοδομίας
Αθηνών ησκήθη εντεύθεν ενώπιον της Νομαρχίας Αθηνών [Δ/νση
Πολεοδομίας Αθηνών] η υπ΄αριθμ. πρωτ. 5329/28-3-95 ένσταση .

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω ενστάσεως εξεδόθη η
υπ΄αριθμ.18η/238/1-6-95 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.4 του



ΠΔ/τος 5-7-83 [ΦΕΚ 291 Α], με την οποία εγένετο δεκτή η ένσταση του
Δήμου Ν.Φιλ/φειας.

Εν συνεχεία, η Χρυσάνθη Γκούμα [η οποία σημειωτέον ουδεμία ένσταση
κατά της ως άνω εκθέσεως αυτοψίας ήσκησε ποτε, ούτε άλλωστε ανεμείχθη
ποτε ως τρίτη, στην άνω ενδικοφανή διαδικασία, η οποία κατέληξε στην
έκδοση της άνω απόφασης της Επιτροπής Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας
Αθηνών και χωρίς να νομιμοποιείται ως τρίτη, ως εκρίθη από το ΣτΕ 6326/96,
1915/95, 4595/95 κλπ.] ήσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την
από 1-8-95 [υπ΄αριθμ. καταθ. 5946/95] αίτηση ακυρώσεως κατά α] του
Υπουργού Εσωτερικών και β] του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την ακύρωση της
υπ΄αριθμ. 18/238/1-6-95 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.4 του
άνω ΠΔ/τος από 5-7-83 [ΦΕΚ 291 Α].

Ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας παρεμβαίνων εις την ως άνω ανοιγείσα δίκη υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου εν προκειμένω υπό των
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών ήσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας [τμ. Δ] την από 2-5-97 [υπ΄αριθμ. καταθ. 3151/6-5-97]
παρέμβαση κατά της  Χρυσάνθης Γκούμα και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
νομίμως εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών  ΠΕΧΩΔΕ  και Εσωτερικών
και για την διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως, με την οποία
ητήσατο την απόρριψη της άνω από 1-8-95 [υπ΄αριθμ. καταθ. 5946/95]
αιτήσεως ακυρώσεως της  Χρυσάνθης Γκούμα.

Με την από 11-11-99  πράξη του Προέδρου του Δ΄  Τμήματος του ΣτΕ
[άρθρο 29 παρ. 1 εδ. ζ΄ του Ν. 2721/99] η άνω αίτηση ακυρώσεως και
παρέμβαση παρεπέμφθησαν προς συζήτησιν ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου  Αθηνών [ τμ. Ακυρωτικό].

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως και
παρεμβάσεως του Δήμου Ν.Φιλ/φειας εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 1618/01
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [τμ. Α1 Ακυρωτικό] , με την οποία
και διά  τους λόγους που αναφέρονται εις αυτήν, απερρίφθη η άνω αίτηση
ακύρωσης της Χρυσάνθης Γκούμα και εγένετο δεκτή η από 2-5-97
[υπ΄αριθμ. καταθ. 3151/6-5-97] παρέμβαση του Δήμου Ν.Φιλ/φειας.

Ειδικώτερα καθ΄α προκύπτει εκ του περιεχομένου της ως άνω υπ΄αριθμ.
1618/01 αποφάσεως, το εκδόν αυτήν Διοικητικό Εφετείο Αθηνών [τμ.Α1
Ακυρωτικό] ορθώς,νομίμως και πλήρως ητιολογημένως εδέξατο ότι: < …
Κατά την παρ. 19 του ΓΟΚ/85 [Ν.1577/85 Α.220] στους κοινόχρηστους
χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές : α] για την διαμόρφωση του
εδάφους όπως κλίμακες, τοίχοι κλπ. … γ] για τον εξοπλισμό τους όπως
στέγαστρα, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια κλπ. Ολες οι παραπάνω
κατασκευές πραγματοποιούνται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ύστερα από
άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,…, ότι από τα υπ΄αριθμ.
2669/1055/1983 και 37851/13503/1983 έγγραφα της αυτής Δ/νσης
Πολεοδομίας προκύπτει ότι το περίπτερο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ δεν αντίκειται στις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν χρειάζεται άδεια οικοδομής…ότι η
προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως  Αυθαιρέτων είναι
νομίμως και επαρκώς ητιολογημένη. Και τούτο διότι η κρίση ότι το επίδικο
κτίσμα δεν είναι αυθαίρετο στηρίζεται στην παραπάνω τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας διά  του χαρακτηρισμού του
χώρου προς ανέγερση Δημοτικού Αναψυκτηρίου εντός του Αλσους και στα
παραπάνω έγγραφα της ιδίας Δ/νσης  Πολεοδομίας, με τα οποία γίνεται δεκτό
ότι το κτίσμα κατασκευάσθηκε πριν από το 1955 και ως εκ τούτου δεν
αντίκειται στις πολεοδομικές διατάξεις και ούτε απαιτείται υποβολή δηλώσεως



αυθαιρέτου. Κατόπιν τούτων, όλα τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την
αιτούσα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ειδικώτερα, οι προβαλλόμενοι
λόγοι ότι το Αλσος Ν.Φιλ/φειας δεν είναι κοινόχρηστος χώρος, αλλά
αναδασωτέα έκταση…, ότι ο δασικός χαρακτήρας του Αλσους προκύπτει  και
από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.998/79, ότι το Αλσος
προστατεύεται, εκτός από τους κείμενους νόμους και από τα άρθρα 24 και
117 του Συν./τος κλπ. πρέπει να απορριφθούν ως ερειδόμενοι επί
εσφαλμένης βάσεως. Και τούτο διότι με το από 11-5-60 Δ/γμα ρυμοτομίας του
Δήμου Ν.Φιλ/φειας [ΦΕΚ 68/Δ/1960] το Αλσος Ν.Φιλ/φειας έχει χαρακτηρισθεί
ως δημόσιος κοινόχρηστος χώρος, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΓΟΚ/85
αρμόδια  αρχή για την χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων  μέσα σε
κοινόχρηστους χώρους είναι το οικείο Δημοτικό Σ/λιο…>.

Κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 1618/01 αποφάσεως του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών [ τμ. Α1 Ακυρωτικό] και κατά του Ελληνικού Δημοσίου
νομίμως εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ
ως και κατά του Δήμου Ν.Φιλ/φειας, η ανωτέρω  Χρυσάνθη Γκούμα ήσκησε
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας  την  από 19-6-02 [ υπ΄αριθμ.
καταθ. 169/21-6-02] έφεση .

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω εφέσεως, εξεδόθη η υπ΄αριθμ.
974/05 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας [τμ.Ε] , με την οποία
εγένετο δεκτή η άνω έφεση της Χρυσάνθης Γκούμα, απερρίφθη η άνω
παρέμβαση του Δήμου Ν.Φιλ/φειας και ακυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 18/238/1-6-
95 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 4 του από 5-7-83
ΠΔ/τος.

Ειδικώτερα καθ΄α προκύπτει εκ του σκεπτικού της ως άνω υπ΄αριθμ.
974/05 αποφάσεως του ΣτΕ , το εκδόν ταύτην Δικ/ριο, παρά το γεγονός ότι
εδέξατο ότι : <…στο άρθρο 3 του Ν.998/79 < περί προστασίας των δασών και
των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας > ορίζεται ότι : <…5…6.- Δεν
υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου : α]… ε] Αι
περιοχαί δια τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή
καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή πρόκειται
περί οικοδομησίμων εκτάσεων οικιστικών περιοχών του  Ν. 947/79…> και ότι
σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο του Δήμου Ν.Φιλ/φειας [ΦΕΚ
527/Δ/1989] το Αλσος εντάσσεται στο σχέδιο ως ζώνη ειδικών  χρήσεων [
σχετ. το από 11-5-1960 ισχύον διάταγμαρυμοτομίας που δημοσιεύθηκε στο
υπ΄αριθμ. 68 ΦΕΚ τ.Δ], παρά ταύτα όλως αντιφατικώς, αορίστως,
απαραδέκτως και κατά πάντα αναιτιολογήτως εθεώρησε ότι δήθεν το ΠΔ/γμα
1976 είναι παράνομο και ότι δήθεν τα αντίθετα δεχθείσα η εκκαλουμένη
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δεν είναι νομίμως ητιολογημένη.

Περαιτέρω  από το σκεπτικό της ως άνω υπ΄αριθμ. 974/05 αποφάσεως
του Συμβουλίου της Επικρατείας προκύπτει ότι  το ως άνω Δικ/ριο εδέξατο ότι
: <…. Το  Αλσος Ν. Φιλ/φειας  αποτελεί δάσος παραχωρηθέν στον Δήμο Ν.
Φιλ/φειας. Κατά το μεγαλύτερο μέρος κατά χρήση και κατά το μικρότερο και
ως προς την κυριότητα. Η συνολική του έκταση τελεί όχι μόνο υπό την
προστασία  των αλσών ….  αλλά και υπό το ειδικό καθεστώς που
διεμόρφωσαν οι αλλεπάλληλες πράξεις του Υπουργείου Γεωργίας….>.

Εν συνεχεία η Δ/νση Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα Αθήνας, με το
υπ΄αριθμ. πρωτ. 2451/491/06/19-5-06 έγγραφο της προς τον Δήμο
Ν.Φιλ/φειας [ αρ.πρωτ.ΔΝΦ 8349/6-6-06] εκάλεσε τον Δήμο Ν.Φιλ/φειας προς
περαιτέρω συζήτηση της ενστάσεως του κατά της ως άνω από 20-3-95
εκθέσεως αυτοψίας.



Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω ενστάσεως , εξεδόθη η υπ΄αριθμ.
30η/194/15-11-06 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.4 του ΠΔ/τος
267/98, με την οποία απεφάσισε : <… Ακυρώνει την με αριθμ. 18/238/1-6-95
απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας Κεντρικού
Τομέα, κρίνει τις κατασκευές αυθαίρετες, διότι αντίκεινται στο άρθρο 19
ΓΟΚ/85 και επιβάλλει πρόστιμα σύμφωνα με την από 20-3-95  έκθεση
αυτοψίας και την οικ. 9732/27-2-04 αρ.5 παρ.1 απόφαση >.

Κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 30η/194/15-11-06 αποφάσεως της
Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 4 του ΠΔ/τος 267/98 [ ΦΕΚ τ. Α 195/21-8-98]
της Νομαρχίας Αθηνών [ Δ/νση   Πολεοδομίας Βορ. Τομέα Αθήνας] κλπ. και
κατά των αντιδίκων, ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας ήσκησε ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών [ τμ. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ] την από 29-12-06 [ υπ΄αριθμ.
καταθ.93/11-1-07]  αίτηση ακυρώσεως.

Συζητήσεως γενομένης  επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως εξεδόθη
η  υπ΄αριθμ. 2583/07 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [ τμ.
Β΄Ακυρωτικό], με την οποία  εγένετο εν μέρει δεκτή η άνω αίτηση ακυρώσεως
και ακυρώθηκε εν μέρει η υπ΄αριθμ. 30η/194/15-11-06 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 4 του ΠΔ 267/98 της Δ/νσης Πολεοδομίας
Βόρειου Τομέα Αθήνας της Νομαρχίας Αθηνών και δη κατά το κεφάλαιο
επιβολής προστίμου, αναπέμπει δε κατά το κεφάλαιο αυτό την υπόθεση στην
Διοίκηση  .

Κατά των αντιδίκων και  κατά της ανωτέρω υπ΄αριθμ. 2583/07
αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [ τμ. Β΄Ακυρωτικό], ο Δήμος
Ν.Φιλ/φειας ήσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 17-11-
07 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 322/25-11-08 και  αριθμ. καταθ.  ΣτΕ 7478/08] έφεση, η
οποία συνεζητήθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας [ τμ. Ε] κατά την
δικάσιμο της   8-2-2012, πλην όμως μέχρι την συζήτηση [ 16-10-12]  της
από 29-10-07 [ υπ΄αριθμ. κατ. 38706/8179/29-10-07] προσφυγής-
αιτήσεως ακυρώσεως  του Δήμου Ν.Φιλαδελφείας και  ήδη Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  δεν είχε  εκδοθεί σχετική προς τούτο
απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας [ σχετ. το νομίμως και
προσηκόντως προσαχθέν  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Π 5439/11-10-12 πιστ/κό
του  Γραμματέως του Ε΄τμήματος του ΣτΕ].

Παράλληλα την 23-10- 07  κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας
[αρ.πρωτ. ΔΝΦ 15107/23-10-07] η υπ΄αριθμ.πρωτ. οικ. 1724/28-9-07
απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας Αττικής περί απομάκρυνσης-
κατεδάφισης δήθεν αυθαίρετων κατασκευών  και εγκαταστάσεων σε δημόσιο
δήθεν δάσος αναδασωτέο.

Κατά   της   ανωτέρω  υπ΄  αριθμ.  πρωτ. οικ. 1724/ 28-9-07
αποφάσεως του Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής ως και κατά πάσης άλλης αμέσως ή
εμμέσως συναφούς πράξεως ή παραλείψεως αυτών,ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας
ήσκησε ενώπιον του Προέδρου του   Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών  την
από 27-10-07 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 38706/8179/29-10-07] προσφυγή, δικάσιμος
της οποίας ωρίσθη αρχικά η 4-12-07 και μετ΄αναβολή η 3-6-08, καθ΄ην αυτή
συνεζητήθη ενώπιον του  κ. Προέδρου του 2ου Τμήματος του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χρίστου Χουτόπουλου  και  εφ΄ης εξεδόθη η
υπ΄αριθμ. 606/10 προδικαστική απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 2ον], με την οποία  απεφασίσθη ότι :
<…Αναστέλλει την πρόοδο της δίκης. Αναβάλλει την έκδοση οριστικής
αποφάσεως μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της υπ΄αριθμ.



καταθ. 93/11-1-07 αιτήσεως ακυρώσεως, την οποία ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας
έχει ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών…>.

Εν συνεχεία την 4-9-12 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος [ αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 10769/5-9-12], μετά την έκδοση της ως
άνω υπ΄αριθμ. 606/10 προδικαστικής   αποφάσεως του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, η υπ΄αριθμ. πρωτ. 21385/12 κλήση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 2ο Προεδρική διαδικασία], με την οποία εκλήθη ο
Δήμος  Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου προς
περαιτέρω συζήτηση της ως άνω από 27-10-07 [ υπ΄αριθμ.
καταθ.38706/8179/29-10-07] προσφυγής του κατά της ως άνω υπ΄αριθμ.  οικ.
1724/28-9-07 απόφασης του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας Αττικής περί
απομάκρυνσης-κατεδάφισης δήθεν αυθαίρετων κατασκευών  και
εγκαταστάσεων σε δημόσιο  δάσος αναδασωτέο.

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η
υπ΄αριθμ.2078/13 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  [ τμ. 2ον

Προεδρική Διαδικασία] , με την οποία απερρίφθη η ως άνω προσφυγή-
αίτηση  ακύρωσης του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος.

Ειδικώτερα καθ΄α προκύπτει εκ του σκεπτικού της ως άνω υπ΄αριθμ.
2078/13 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 2ο

Προεδρική Διαδικασία] , το άνω Δικ/ριο έκρινε ότι : <….. από την  974/05
ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της  Επικρατείας προκύπτει
δεδικασμένο ως προς το ζήτημα ότι το Αλσος Ν. Φιλ/φειας αποτελεί δάσος
παραχωρηθέν στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας κατά το μεγαλύτερο μέρος κατά χρήση
και κατά το μικρότερο και ως προς την κυριότητα, η συνολική έκταση του
οποίου τελεί υπό την προστασία των διατάξεων του άρθρου 24 του
Συντάγματος και υπό το ειδικό καθεστώς που διεμόρφωσαν οι αλλεπάλληλες
πράξεις του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και ότι το  Δ/γμα  του έτους 1976,
με το οποίο επιτράπηκε εντός του Αλσους η χρήση κλτιρίου, φερόμενου ως
αναψυκτηρίου, εμβαδού 249 τμ. και με στεγασμένο χώρο βεράντας  193 τμ.
είναι παράνομο και δεν μπορούσε να αποτελέσει βάση για την ανέγερση του
κτιρίου, για την οποία  απαραίτητη τυγχάνει η άδεια του Υπουργείου
Γεωργίας,  το δεδικασμένο δε αυτό ισχύει και στην κρινόμενη υπόθεση….>.

Η ως άνω υπ΄αριθμ. 2078/13 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών [ τμ. 2ο Προεδρική Διαδικασία] κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλ/φειας-
Χαλκηδόνος την 23-8-13 [ αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 11712/23-8-13].

Η Οικονομική  Επιτροπή  ΔΦΧ με την υπ΄αριθμ. 124/17-10-13 απόφαση
της, απεφάσισε ομόφωνα : <…… Εξουσιοδοτείται η  Δικηγόρος του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα Ζαμπέτα Δρόσου όπως προς προστασία των
δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου
του Δήμου Ν.Φιλ/φειας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10] και διά λογ/σμό
αυτού ασκήσει ενώπιον   του Συμβουλίου της Επικρατείας  έφεση κατά  1.-
του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του  Υπουργού
Οικονομικών   και ΠΕΧΩΔΕ  και ήδη Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής 2.- της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αθηνών – Πειραιώς και ήδη
Περιφέρειας Αττικής 3.- της Περιφέρειας Αττικής [ Γεν. Δ/νση Περιφέρειας,
Δ/νση Δασών Αθηνών ] 4.- του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας  Αττικής [
Γεν. Δ/νση Περιφέρειας ] και ήδη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής [ Δ/νση Δασών  Αθηνών ] κλπ. και κατά της υπ΄αριθμ.
2078/13  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ. 2ον

Προεδρική διαδικασία]  και να παρασταθεί κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ,
καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. …>.



Σε πλήρη συμμόρφωση και εκτέλεση της ως άνω υπ΄αριθμ. 124/13
αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος ,
την 21-10-13 κατετέθη η από  18-10-13 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 26733/6169/21-
10-13] έφεση του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος που απευθύνεται
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.
και κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 2078/13  αποφάσεως του Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ. 2ον Προεδρική διαδικασία],  αντίγραφο της οποίας
υπεβλήθη στον Δήμο Φ-Χ [ σχετ. υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 15430/11-11-13
έγγραφο της Προϊ/νης ΝΥΔΦΧ .

Εν συνεχεία μετά την την κοινοποίηση της από 4-3-14 πράξεως της
Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ωρίσθη ως ημέρα
συζητήτησεως της ως άνω εφέσεως  του Δήμου Φ-Χ η 17-12-14, εξεδόθη
η υπ΄αριθμ. 61/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλ/φειας-
Χαλκηδόνος, με την οποία απεφασίσθη ομόφωνα  <…… Εξουσιοδοτείται η
Δικηγόρος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα Ζαμπέτα Δρόσου όπως
προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως
καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν.
3852/10] και διά λογ/σμό αυτού παρασταθεί ενώπιον του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας [ τμ. Ε΄] κατά την δικάσιμο της  17-12-14 ή την τυχόν
μετ΄αναβολή τοιαύτη  προς υποστήριξη της άνω  από 18-10-13 [ υπ΄αριθμ.
καταθ.. 26733/6169/21-10-13  και ΣτΕ 4824/13]  έφεσης   του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας
κατά  1.- του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του
Υπουργού  Οικονομικών   και ΠΕΧΩΔΕ  και ήδη Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής 2.- της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αθηνών – Πειραιώς και ήδη
Περιφέρειας Αττικής 3.- της Περιφέρειας Αττικής [ Γεν. Δ/νση Περιφέρειας,
Δ/νση Δασών Αθηνών ] 4.- του Γενικού Γραμματέα  Περιφέρειας  Αττικής [
Γεν. Δ/νση Περιφέρειας ] και ήδη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής [ Δ/νση Δασών  Αθηνών ]  κλπ. και κατά της   υπ΄   αριθμ.
2078/13  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ. 2ον

Προεδρική διαδικασία] , καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και
υπομνήματα…..>.

Κατά την δικάσιμο της 17-12-14 ανεβλήθη αυτεπαγγέλτως από το
Δικ/ριο η συζήτηση  της ως άνω εφέσεως του Δήμου για την δικάσιμο της  21-
1-15, εν συνεχεία  για την  δικάσιμο της 1-4-14 και εν τέλει για την δικάσιμο
της 16-9-15.-

Ούτως εχόντων των πραγμάτων  την 27-3-15 κοινοποιήθηκε στην
ΝΥΔΦΧ η ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 5779/27-3-15  εντολή του κ.
Δημάρχου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος, με την οποία εντέλλεται η ΝΥΔΦΧ <…
όπως παραιτηθείτε από την έφεση που έχει ασκήσει ο Δήμος ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αποφάσεως του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το περίπτερο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ , το οποίο
βρίσκεται εντός του Αλσους της  Ν. Φιλ/φειας. Η εν λόγω έφεση επρόκειτο να
συζητηθεί της 1η Απριλίου 2015, όμως ακυρώνεται δια παντός, καθώς οι
αναφερόμενοι σε αυτή νομικοί λόγοι βρίσκουν τη σημερινή δημοτική αρχή
απολύτως αντίθετη. Ο   Δήμαρχος Αριστείδης Βασιλόπουλος >.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ/τος 18/89 < Κωδικοποίηση διαταξεων
νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας >  ορίζεται ότι :<  1.- Η παραίτηση
από το δικόγραφο ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα την κατάργηση της δίκης, επιτρέπεται έως την συζήτηση της
υπόθεσης. Η παραίτηση γίνεται με δήλωση που κατατίθεται στην  Γραμματεία



ή προφορικά στο ακροατήριο είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος έχει
γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο, είτε και από αυτόν τον ίδιο που άσκησε το ένδικο
μέσο.  Παραίτηση γίνεται επίσης και με δήλωση ενώπιον  συμβολαιογράφου
εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, αν αντίγραφο της συμβολαιογραφικής
πράξεως περιέλθει στο Συμβούλιο έως την συζήτηση  στο ακροατήριο  . 2-…..
3.- Παραίτηση που περιέχει όρους ή αιρέσεις  θεωρείται ότι δεν έγινε. 4.-
Ανάκληση  παραίτησης δεν επιτρέπεται.  5.- Αίτηση, από το δικόγραφο της
οποίας έγινε παραίτηση, θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε….>.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι : <  1.- Η
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες : α]……. ιγ] αποφασίζει για την  άσκηση όλων των ενδίκων
βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων ιδ] αποφασίζει για τον δικαστικό
συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή  κατάργηση δίκης που
έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων [ 30.000] ευρώ
και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για την  εξώδικο συμβιβασμό ή
την κατάργηση δίκης που έχουν  αντικείμενο που υπερβαίνει το
παραπάνω ποσό. ….Για τις  περιπτώσεις ιβ, ιγ΄και ιδ΄της προηγούμενης
παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η
ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης……Η
παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο
λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των 30.000 ευρώ της περίπτωσης ιδ΄της
προηγούμενης  παραγράφου.  3.- Το δημοτικό  συμβούλιο μπορεί για θέματα
ιδιαίτερα σοβαρά με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες
των προηγουμένων παραγράφων. 4.- Η οικονομική επιτροπή με ειδική
απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί
να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό
συμβούλιο για την λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει  ότι αυτό επιβάλλεται από
την ιδιαίτερη σοβαρότητα του >.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι : <  1.- Το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου
ή άλλου οργάνου του δήμου ή το  ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μετεβίβασε σε
επιτροπή του. ..>.

Εν όψει του περιεχομένου των ανωτέρω διατάξεων άμα δε και του
σκεπτικού της εκκαλούμενης απόφασης περί ύπαρξης δεδικασμένου  που
πηγάζει από την  αρ. 974/05  απόφαση του ΣτΕ, ως ειδικώτερα  εξετέθη
ανωτέρω,  αντικείμενο δίκης μη αποτιμητό σε χρήμα κλπ.,  παρακαλούμε για
τις δικές σας κατά νόμον ενέργειες προκειμένου όπως το αρμόδιο προς τούτο
όργανο του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος  αποφασίσει  για  την παραίτηση ή
μη του Δήμου από το δικόγραφο της ως άνω από   18-10-13 [ υπ΄αριθμ.
καταθ. 26733/6169/21-10-13 και ΣτΕ 4824/13 ] έφεσης του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος που απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κλπ. και κατά της ως άνω
υπ΄αριθμ. 2078/13  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ.
2ον Προεδρική διαδικασία]  και  παράσχει προς την ΝΥΔΦΧ την σχετική
εξουσιοδότηση, προκειμένου η ΝΥΔΦΧ προβεί ή μη  στην , για λογ/σμό του
Δήμου  Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος, παραίτηση από το  δικόγραφο της ως  άνω
εφέσεως.



Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση

μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις

που καταγράφονται στο αριθ. 8/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο

κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και

 Τις αριθ. 124/2013 και 61/2014 προηγούμενες σχετικές αποφάσεις Οικ.
Επιτροπής

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του Ν. 3852/10, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/12, και αυτές της
παρ. 2 και της παρ. 4 του ιδίου άρθρου του ως άνω Νόμου,

και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Παραπέμπει το θέμα της παραίτησης από το δικόγραφο της ως από   18-10-
13 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 26733/6169/21-10-13 και ΣτΕ 4824/13 ] έφεσης του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος που απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κλπ. και κατά της υπ΄αριθμ.
2078/13  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ. 2ον

Προεδρική διαδικασία] και αφορά στο περίπτερο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» εντός του
Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της
σχετικής απόφασης, κρίνοντας ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητα αυτού.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Α.Κόντος,
διευκρινίζοντας ότι διαφωνεί όχι με την παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ.
αλλά με τη διαδικασία και τον συνολικό χειρισμό της υπόθεσης από την
Διοίκηση του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
4. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους
5. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
10.Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων


